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Αί έργαόϊαι καί tu κέρηη τών 'Ελληνικών άτμοπλοίων, ύπο Ναυτικού. — Οί Κανόνες της 
Τόρκης και Αιιθερόης, ύπο Σ. Μίτεσι.— 'ο Φωτιόμός τών άκτών της Γαλλίας, ύπό Λεσβίου. — 

Ή άκτοπλοια μας, ύπό Μ·/. Γούοα. —Κανονισμός πρός αποφυγήν συγκρούσεων πλοίων ίν 0α- 
λάσ<(η.—Γεωγρ ιφικό, τά συγκριτικά μεγέθη τών νήσων τού ’Αρχιπελάγους έξ άνεκόότου συγγρά
μματος τοΰ χ. Ν. Κοτσοβίλλη.—Ή Γένειίΐς τού Συγρόνου Ναυτικού ύπό Κ. Ράόου.—Τό άιτέμπόριον 
τού Πειραιώς, ύπό Κ*—Ναυτικά νέα. —’Ανταποκρίσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Η γέφυρα τού Εύρίπο-',είς τίιν όποιαν έγένετο ή τοποθέτη^ις δυο ηλεκτρικών λαμπτήρων,

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας ό?ός Βουβουλίνας άριθ. 7 έν Πειραιεΐ.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοοιδάσκαλος, διευθυντής

Ναυτικού Γραφείου, Πειραιεύς όδός Νοταρά 99

Γ. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ, έμπορος ναυτικών ειδών όδός Βου 
βουλίνας 7, Πειραιεύς.

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεΐ".

Ρ Ε Ν Ε Α Μ I Ε Λ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωμάτων «Hunga- 

ria» τά δίδοντα τόσον λαμπρά Αποτελέσματα 
εις τήν βαφήν τών υφάλων μερών τών 
πλοίων.—16 "G Φίλωνος Πειραιά.

Η ΑΓ ΑΤΓΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΧΑ

ΡΑΣΣ1ΚΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤίΖ 1844

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΡΟΥΒΛΙΑ 47,000 000 Δρ. 200,000.000

'Ασφαλίζει Ρωμαία 'Ατμοπλοίων καϊ πλοίων άπδ τών κατά θάλασσαν χαϊ ποτα
μούς κινδύνων, ώς καί μεταφοράς Πραγματειών χαϊ χορηγεί προ<αταβολάς έπϊ παρα
καταθήκη Εμπορευμά-ων,

Διά πδααν πληροφορίαν περϊ Ασφαλειών άπευ ντέόν είς τδ έν Ταϊγανίω Πραχτό- 
ρεϊον της Ρωσσιχης 'Ασφαλιστικής Εταιρίας τοΰ 1844.

Πράκτώρ ίν Ταϊγανίω
X. Δ. Παςχαλης

Α

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΤΩΝ FAAHN. ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κύριε σΐ'ΐ'τάκτα,

Άνέγνωσα μετά πολλής προσοχής χαί 
έγώ τούς όριθμούς, τούς οποίους παρατάσ 
σουν οί κ. ’Αγέλαστος,Σφέτσος καϊ Σία περϊ 
τών «έργασιώνκαϊ τών Κερδών τών Ελλη
νικών άτμοπλοίων» καϊ ομολογώ δτι κατε- 
πλάγην πρδ της παρατάξεως τοιούτων άριθ- 
μών οϊτινες δέν είναι,άλλ ’ ούτε δύνανται νά 
είναι Ακριβείς.

Δέν θεωρώ άναγκαϊον νά καταφύγω είς 
άριθμούς, ϊνα άποδείξω καϊ έγώ τδ άντί- 
θετον έκείνου, τδ όποιον προσπαθούν νά ά- 
ποδείξωσιν ούτοι. Τδ μεγαλείτερον κατ’αύ
τών έπιχείρημα είναι τά άποτελέσματα της 
άποδόσεως τών έλλην. άτμοπλοίων όχι μό
νον κατά τδ πιρελθύν έτος, όπότε τά κέρ
δη τών έλληνικών άτμοπλοίων έφθασαν 
είς τά 45 καϊ 40 καϊ 32 τοις ο)ο, άλλά 
και κατά τά προγενέστερα άκόμη, όπότε ή 
άπόδοσις τών έλληνικών άτμοπλοίων ουδέ
ποτε κατηλθε τών 15 καϊ 17 τοϊς ο)ο έκτδς, 
έάν σπουδαϊαι άβαρίαι έγένοντο είς βάρος 
αύτών.

Έάν 
τών Ελληνικών άτμοπλοίων ποϊος έκ 
Ελλήνων πλοιάρχων θά έσπευοεν είς 
άγοράν άτμοπλοίου, ή ποϊος έκ τών Έλ 
ληνών έφοπλιστών θά προέβαινεν εί; 
παραγγελίαν καϊ έτέρων 
'Αγγλία, ώς συνέβη ήδη ;

"Ο Ελληνικός έμπορικδς στόλος ώς 
παρατηρεί τις είς τήν ύπδ τής «Ναυτικής 
Ελλάδος» δημοσιευθεϊσαν συγκριτικήν στα τιστικήν ύπέστη κατά τήν τελευταίαν δε
καετίαν τεραστίαν αΰξησιν. Ούτω έ.ώ κατά 
τδ 1883 είχομεν άτμόπλοια 52 μόνον, χω
ρητικότητος 24,693 τόννων, τήν 1 'ία 
νουαρίου τοΰ 1901 ό.στόλος τών έμπΟρι- 
κών ήμών άτμοπλοίων έμφανίζεται μέ 167 
σκάφη χωρητικότητος 128,282 τόννων 
καϊ άπδ 1 ’Ιανουάριου μέχρι 1 ’Ιουλίου τοΰ 
ίοίου έτους ήτοι έντός πενταμήνου χρονικοΰ 
διαστήματος είς τά 167 σκάφη προστίθεν
ται έτερα 12 καταμ.τρήσεως 15,576 τόν. 
άντιπροσωπεύονταχρηματικήν άξια> 5,941,

τόσον έπιζήμιοι ήσαν αι έργασίαι 
ών 
:ήν

ήν
άτμοπλοίων έν

672 φρ. χρυσών.
Η εύγλωττος αύτη παράταξες τών έπι 

σήμων αριθμών άρκεϊ νά πείση τούς πάν- 
τας δτι δέν είναι τόσον άνάξια λόγου τά 
κέρδη τών Ελληνικών άτμοπλοίων, δσον 
προσπαθοΰσι νά τά άποδείξωσιν οί κύριοι 
ουτοι. Έάν ή σημερινή χαλάρωσις τών 
ναύλων έσμίκρυνε τά κέρδη, έάν τά Έλλ. 
άτμόπλοια δέν άποδώσωσι καϊ έφέτος 45 
τοϊς ο)ο, έάν τέλος αί διάφοροι καθάρσεις 
καϊ αί άλλαι καιρικαϊ μεταβολ αϊ συντελέ ■ 
σωσιν έπίσης είς τήν μείωσιν τών κερδών, 
άλλά τά κέρδη ταϋτα θά άπομείνωσιν άρ · 
κοΰντα πάντοτε πρδς ίκανοποίησιν τών έρ- 
γαζομένων άτμοπλοίων.

Είναι ψεΰδος δτι τά Ελληνικά άτμό- 
πλοια σήμερον άφίνουν ζημίαν, είναι ψεΰ ■ 
δος δτι δέν δύνανται νά καλύψωσι τάς δα- 
πάνας των, είναι ψεΰδος δτι οί μισθοί, αί 
τροφαί, αί άσφάλειαι καϊ οί τόκοι τοΰ κε
φαλαίου άπορροφώσι τά κέρδη.

’Αλλά θέλετε καϊ άλλην άποδειξιν τών 
άληθώς παραλόγων τούτων άριθμών;

’Ιδού αύτη :
Ό τόσον άνύπαρκτα ίσχυριζόμενος άφαί” 

ρεϊ 7 1)2 τοϊς ο )ο έτησίως ώς φθοράν άτ
μοπλοίου. Οίον ύψος άγνοιας τών πραγμά 
των ! Τδ καινουργές άτμόπλοιον περϊ τοΰ 
όποιου όμιλεϊ είναι άξίας 37.000 λιρών 
στερλινών, κατά τους υπολογισμούς του δέ 
δέον νά άφαιροΰνται έτησίως έκ τοΰ κεφα
λαίου, ώς φθορά πρδς 7 1)2 τοϊς ο)ο, λίρ. 
στ. 2,775! Ήτοι έντός μιας 15ετίας τδ 
άτμόπλοιον δέν ποέπει νά θεωρηθή ύπάρ- 
χον, διότι πρδς 7 1)2 τοϊς ο)ο πάντοτε 
ύπολογιζομένης τής φθοράς, θά έχη άψαι* 
ρεθεϊ όλόκληρον τό έκ 37,000 /.ΐ:ών κ£- 
φάλαιον καϊ πρδς ταύταις 4,625 άκόμη 
λίραι δηλ, έν σ.νόλω 41,625 I

Άλλ’ αύτά είναι έξω τής άληθείας, συ
νεπώς δέ ούδολως δέον νά λαμβάνωνται ύπ ’ 
δψει.

Μέ πολλήν ύπόληψιν
Ό πάντοτε φίλος Σας

Ναυτικός



500 Ναυτεκίι 'Ελλάς
Ναντικΐι ‘Ελλάς 501

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(Συνέχεια άπό φύλ. 29)

Είς τάς δυνάμει τού ήμετέρου κανόνος κα 
τατασσομένας τή γενική άβορία βλάβας τού 
φορτίου, εννοείται συμπεριλαμβανομένη καί ή 
κατά τάς ώς άνωτέρω μεταφοράς έπισυμβαίνου■ 
σα κατ’ άνάγκην έλλειψις ή φύρα τοΰ φορτίου 
προερχόμενη έκ τοΰ σκορπίσματος' την έλλειψιν 
δέ ταύτην έξευρίσκουσιν οΐ κανονισταϊ άφαιροΰν- 
τες τό ποσόν τοΰ βάρους, ή τών μέτρων τό πχ- 
ραδοθέν τοΐς παραλήπταις, έκ τοΰ ποσού τού 
βάρους ή τοΰ με'τρου τοΰ δηλουμένου έν τή φορ
τωτική, μετά την άφαίρεσιν τής έν τοΐς καθ ’ 
έκαστα φορτίοις ύπολογιζομένης συνήθους φόρας.

Σημειωτέον δτι καί ή Γαλλ. νομολογία κατά 
τό πλεΐστον και ή Γερμανική σχεδόν όμοθύμως, 
καί ή τών λοιπών ναυτικών κρατών έφαομό- 
ζουσα ή έρμηνεύουσα τόν IB. κανόνα δέν θεω
ρεί ώς περιλαμβανομένην εις τάς διά τής συν
εισφοράς άποζηυ.ιουμένας ζημίας, τάς προερχο- 
με'νας έκ βλάβης τοΰ φορτίου έπελθούσης αύτώ 
κατά τόν χρόνον τής έν τή άποθήκη παραμονής 
τοΰ φορτίου ήτοι τήν σκωοίασιν τών σιδήρων, 
τήν ζύμωσιν τών άλεύρον και σιτηρών κτλ Ή 
τοιαύτη διαστολή καθ’ ημάς εινε όοθή, καθότι ή 
τοιαύτη τού φορτίου βλάβη ή εινε άποτέλεσμα 
ίδιου τοΰ πράγματος ελαττώματος, δτε βεβαίως 
ώς κατωτέρω ρηθήσεται δεν δικαιούται είς ά- 
ποζημίωσιν ή προέρχεται έκ τής κακής κατα- 
στάσεως τών άποθηκών, ή ετέρων ειδικών αι
τιών, ώιτε δέν εινε άντικείμενον γενικής άβο- 
ρίας. <

Ό IB’ . κανών δέν μνημονεύει ρητώς, δτι 
έν τή γενική άβαρία δέν συμπεριλαμβκνονται αί 
ζημίαι αί προκαλούμεναι έκ βλαβών προερχο- 
με'νων έξ ίδιου τοΰ φορτίου έλαττώματος. και 
άναφανεισών κατά τήν έν ταϊς άπο'ηκα-.ς πα
ραμονήν αύτοΰ, ή έπΐ τών φορτηγίδων. ’Αλλά 
τό [5ήμα τής διατάξεως όριζούσης δτι άποζη 
μιοΰταε έκ βλάβης αναποφεύχ-ως (inevitable 
ment) έπελθούσης είς τό φορτίον κατά τήν ά- 
ποθήκευσιν άποκλείει τήν έξ ίδιου ελαττώματος 
βλάβην.

Δυνατόν ή μακροτέρα έν τώ πλώ καί ταϊς 
άποθήκαις καί πέραν τού συνήθους παραμονή 
τού φορτίου νά προύκάλεσε τήν βλάβην, ήτις 
έαν τότε μετεφέρετο κατά τόν άπαιτούμενον εις 
συνηθη πλούν χρόνον ίσως δέν έπήρχετο 
καί ίσως παρεδίδετο πρ ν ή είσε’τι ήθελο·

έμφανισθεΐ τά έξωτερικά σημεία τής βλά
βης, καί δυνατόν κατά συνέπειαν ό φορτωτής 
νά ίσχυρίζετο δτι ή περί τον πλούν βραδύτης 
ήτον ή άφορμή τής έκδηλωθείσης βλάβης, καί 
συνεπώς ή αιτία τής ζηυ.ίχς. ’Αλλά πάντα; 
τούτους τούς ισχυρισμούς άν καί εύλογοφανείς 
άπέκρουσε καί ή πρακτική καί ή νομολογία διά 
τούτο δέ καί τό Συνέδριον πρός άποφυγήν πα
ρερμηνειών έν τώ κειμένω τοΰ κανόνος περιέλαβε 
τήν λέξιν άναποφεύκτως (inevitableinent) 
τούτέστιν δ'τι ή βλάβη τοΰ φορτίου κατατάσ- 

( σεται είς τήν γενικήν άβαρίαν,οπότε αί διάφοροι 
έργασίαι αί άναγκαίως έκτελούμεναι πρός μετα
φοράν τοΰ φορτίου, καί ή. έν ταϊς άποθήκαι; 
παραμονή του, θά έπέφερον πάντων τήν ζημίαν, 
καν τό φορτίον ήτο έν καλή και συνήθει κατα- 
στάσει. Η ελλειψις τής άντοχής τών αντικει
μένων άποτελούντων τό φορτίον, εί; τας προ- 
βλεπομένας βραδύτητας έν τή ναυσιπλοΐα, καί 
ταϊς όμαλώς έκτελουμέναις μεταφοραϊς αύτοΰ 
κατά τά έπισυμβαίνοντα διαρκούσης τής μετα
γωγής αύτοΰ κωλύματα, ή ελλειψις τής άντο
χής προερχόμενη έξ ίδιων τ:ΰ άντικειμένου 
τούτου ιδιοτήτων, καί ούχΐ έζ. τής συνήθους 
αύτοΰ φύσεως, εινε έλάττωμα τοΰ φορτίου, καί 
κατά συνέπειαν ή έκ ταύτης έπερχομένη β)ώβη 
δέν πρέπει νά καταταχθή είς τήν γενικήν άβο- 
ρίαν. Ή Γαλλ Νομολογία καί οί πλεΐστο; 
τών διδασκάλων τοΰ Ναυτικοΰ Δικαίου άπε- 
φήναντο έπΐ τού προκειμένου, δτι οσάκις ένεκα 
τής μικράς παραμονής τοΰ πλοίου έν τινι λί- 
μένι άναγκαστικής προσορμίσεως, τό φορτίον 
ώς έκ τής φύσεώς του εύεπίφορον είς βλάβας 
ύποστή τοιαύτην, ή έκ ταύτης έπελθοΰσα ζη
μία δέον νά έκτιμηθή, ούχΐ ώς άποτέλεσμα θα- 
λασσοδυστυχήματος, άλλ’ ώς άποτέλεσμα τοΰ 
ίδιου τοΰ πράγματο; ελαττώματος, καί καθ’ήν 
περίπτωσιν έτι ή άναγκαστική έν τώ λιμένι 
προσόρμισις καί παραμονή προήλθεν έκ θαλασ
σίου δυστυχήματο:. Τό ζήτημα τοΰτο εινε άρ- 
κετά σπουδαιον διότι ή τοιάδε ή τοιάδε λύσις 
αύτοΰ δύναται νά μεταβάλη σπουδαίως τα α
ποτελέσματα τοΰ κανονισμού τής γενικής άβα- 
ρίας, έαν δέ τό φορτίον τύχη άξιας μεγάλης, 

1 θά βαρυνθή τό πλοϊον τό συνεισφέφον κατά 
I τούς κανόνας τής Τόρκης καί Άμβέρσης όχι 
I διά τοΰ ήμίσεως τής άξιας τοΰ πλοίου καί τοΰ 

ναύλου, άλλά διά τής δλης άξιας αύτών μέ πο · 
σοστόν ύπέρογκον, δπερ καί πιθανόν νά τοΰ. άμ- 
φισβητήση ή άσφάλεια δυνάμει τών ιδιαιτέρων 
πάλιν συνθηκών τοΰ άσφαλ συμβολαίου. (1)

(έπεται συνέχεια)
Σ. Α. ΜαΤΕΣΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Ι1ΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ » 
(Συνέχεια)

(ε) Παν πλοϊον οσάκις ρυμουλκή έτερο , έτι 
δέ παν πλοϊον άπησχολημένον είς κατάδυσιν ή 
άνέλκυσ-.ν τηλεγραφικού καλωδίου, και πλοϊον 
θαλασσοποροΰν, μή δυνάμενον νά έξέλθή τής 
πορείας προσπελάζοντος πλοίου ώς μή κυβερνώ- 
μενον, ή μή χειριζόμενον, λόγω οίασδήποτε 
αιτίας, ώς άπαιτοΰσιν οί κανόνες ούτοι, οφεί
λει, άντί τών σημάτων, τών άντιγραφομένων έν 
ύποδιαιρε'σει (α) καί (γ) τοΰ άρθρου τούτου, 
κατά διαλείμματα ούχΐ διαρκέστερα δύο λε 
πτών τής ώρας, νά έκπέμπγ τρεις άλληλοδια- 
δόχους ήχους δηλ. ένα παρατεταμένον ήχον ά- 
κολουθΰύμενον ύπό δύο λεπτών βραχέων τοι 
ούτων.

Πλοϊον ρυμουλκούμενον δύναται νά έκτελή 
το σήμα τοΰτο, δέον δμως νά μή έκτελή έτε
ρον .

Ιστιοφόρα πλοία και λέμβοι έλάσσονος τών 
20 τόνων μικτής χωρητικότητος δέν θά ύπο · 
χρεώνται νά έκτελώσι τά άνω άναφερόμενα σή
ματα, έάν δμως δέν έκτελώσι ταΰτα, δέον νά 
έκτελώσι έτερα τινα αρκούντως ηχηρά ηχητικά 
σήματα κατά διαλείμματα ούχΐ διαρκέστερα 
έν'ς λεπτού τής ώρας.

Ή ταχΰτης τών πλοίων δέον νά η 
υειιετρΐχμένυ. έν όμί^λτι κτλ.

Άρθρον 16ον
Πάν πλοϊον έν άχλύϊ ομίχλη, πτώσει χιόνοςή 

ίσχυραϊςμετά βροχής θυέλλαις, δέον νά μετρ’ά- 
ζη τήν ταχύτητά του, μετά προσοχής προσ- 
βλέπον είς τάς παρούσας περιστάσεις καί δρους.

Άτμόπλοιον άκοΰον φαινομενικώ; έμπροσθεν 
τοΰ πλαγίου αύτοΰ, τό τής ομίχλης σήμα πλοίου 
ού τίνος δέν είναι βεβαιωμένη ή γεωγραφική θέ- 
σις, έν ή εύρίσκεται, οφείλει, έφ’ όσον έπιδέ- 
χονται τοΰτο έν τή περιπτώσει ταύτγ αί περι
στάσεις, νά κράτηση νά σταματήση τάς μηχα-

Σηα. (1) Ό θέλων εύρύτερον νά μελετήση τό ζή
τημα τοΰτο δύναται νά συμβουλευθή τάς § 2457-2517 
τοΰ άρθ. Assurances τών Pandectes Francaises έν 
τόμω X. σελίόι 384 και εφεξής. 

νάς του), καί τότε νά πλέη μετά προφυλάξεως, 
έως ού ό κίνδυνος συγκρούσεως παρέλθη.

Κανόνες περχ οίακίσεως καχ πλοΰ — 
Κίνδυνος συγκρούσεως.

Ό κίνδυνος συγκρούσεως δύναται οσάκις αί 
περιστάσεις τό έπιτρέπωσι, νά βεβαιωθή δι’ έ- 
πιμελοΰς παρατηρήσεως τής πυξίδος προσεγγί- 
ζοντος πλοίου. Έάν ή διόπτευσις μή άλλάσση 
κατά τρόπον έκτ μητόν, θά έθεωρείτο δτι ύφί- 
σταται τοιοΰτός τις κίνδυνος.

Άρθρον 17 ον
"Οταν δύο πλοία ιστιοφόρα, θαλασσοποροΰν- 

τα, συμπλησώζουσιν άλληλα ούτως ώστε νά έ- 
πίκειται κίνδυνος συγκρούσεως, τό έν τούτων 
δέον νά έκκλίνη τής πορείας τοΰ έτέρου, ώς 
εξής δηλ.

(α) ΙΙλοίον έχον τόν άνεμον φορόν οφείλει 
νά άπομακρύνηται τής πλεύσεως πλοίου πλέον
τος τήν έγγυτάτην.

(β) Πλοϊον πλέον τήν έγγυτάτην καί μέ τόν 
άνεμον άριστερά οφείλει νά άπομακρύνηται τής 
πλεύσεως πλοίου πλέοντος τήν έγγυτάτην καί 
μέ τόν άνεμον δεξιά.

(γ) "Οταν άμφότερα τά πλοία έχωσι τόν ά
νεμον φορόν, ούχΐ και έκ τής αύτής πλευράς, 
τό πλοϊον τό έχον τόν άνεμον άριστερά οφείλει 
νά άπομακρύνηται του έτέρου.

(δ) 'Όταν άμφότερα τά πλοία έχωσι τόν ά
νεμον φορόν καί έκ τής αύτής πλευράς,τό πλοϊον 
τό εύρισκόμενον προσηνέμως οφείλει νά άπομα
κρύνηται τής πλεύσεως τού πλοίου τοΰ ύπηνέ- 
μως εύρισκομένου.

(ε) "Οταν τό πλοϊον ούριο'ρομή. οφείλει νά 
άπομακρύνηται τής πλ-ύσεως παντ:ς έτέρου 
πλοίου.

Άρθρον 18ον
"Οταν δύο άτμόπλοια διευθύνωνται άντιθέτως 

ή σ/εδόν άντιθέτως τό έν πρός τό έτερον, είς 
τρόπον ώστε νά κινδυνεύωσι νά συγκρουσθώσιν, 
έκαστον τούτων οφείλει νά οίακίση δεξιά, ού
τως, ώστε νά άφήση τό έτερον άτμόπλοιον νά 
άντιπαρέλθη πρός τά άριστερά αύτοΰ.

Τό άρθρον τοΰτο εφαρμόζεται μόνον, καθ’ 
ήν περίπτωσιν τά πλοία πλέωσιν άντιθέ
τως ή σχεδόν είς τρόπον ώστε νά έπίκειται 
κίνδυνος συγκρούσεως, δέν έφαρμόζεται δέ είς 
τήν περίπτωσιν καθ’ ήν δύο πλοία, τηροΰντα 
έκάτερον τήν πορείαν αύτοΰ, άντιπαρέρχονται 
άνευ φόβου συγκρούσεως.

Αί μόναι περιπτώσεις, είς άς άφορ^ τό 
άρθρον τοΰτο είσίν έκεϊναι, καθ’ άς έκάτερον 
τών πλοίων έχει τήν πρφραν αύτοΰ έναντι ή 
σχεδόν έναντι τής πρώρας του έτέρου έν άλλαις 
λέξεσι, δταν έν ημέρα μέν έκάτερον τών συναν-
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τωμένων πλοίων βλέπ ■ τούς ιστούς τοϋ ετέρου 
συμπίπτοντας είς την αύτην ή σχεδόν Ης την 
οΰτην ευθείαν γραμμήν μέ τούς ίδιους αύτοΰ 
ιστούς, έν νυκτΐ δέ δταν τό πλοϊον εύρι’σκηται 
εΐ: τοιαΰτην θεσιν, ώστε βλέπει ταύτοχρόνως 
αμφοτερους τούς πλευρικούς φανούς τοΰ ετέρου 
πλοίου. Δέν εφαρμόζεται δέ τό άρθρον τοΰτο έν 
ημέρα μέν, δταν πλοϊον τι παρατηρή πρός τήν 
πρώραν αύτοΰ έτερον πλοϊον τέμνον τήν πορείαν 
του, έν νυκτΐ δέ δταν ό έρυθρός φκνός τοϋ ενός 
τών δύο πλοίων άντίκειται πρ'ς τόν ερυθρόν 
φανόν τοΰ ετέρου, ή δ'ταν ό πράσινος φανός 
πλοίου τίνος άντίκειται πρός τόν πράσινον αχ
νόν τοΰ έτέρου ή δταν ό έρυθρός φανός άνευ 
πρασίνου φανοΰ ή ό πράσινος φίνος άν^υ έρυθροΰ 
φανοΰ, ή ορατός πρός πρώραν ή δταν άμφότε- 
ροι, δ,τε πράσινος καϊ ό έρυθρός φανοί φαίνων- 
ται πρός οϊονδήποτε έτερον μέρος τοϋ πλοίου 
έκτος τής πρώρας.

(επεται συνέχεια)

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Οί Γάλλοι μηχανικοί καϊ τεχνΐται όμολογου- 
μένως εύρίσκονται έν τή πρώτη γραμμή μεταξύ 
τών έργασθέντων και έργαζομένων πρός τελειο- 
ποίησιν τοΰ φωτισμοΰ καϊ τήν έγκατάστασιν 
παντοίω1 σημαντηρών έν τοϊς παραλίοις τής 
Γαλλίας. Τοΰτο άποδεικνύεται καϊ έκ μικράς 
έπιθεωρήσεως τών γενομένων έπϊ τούτων προό
δων.

“Οπου ύπήοχεν ανάγκη δέν έδίστασαν νά έγ- 
καταστήσωσι τά άστραπηβόλα ηλεκτρικά φώτα 
περί ών άρκούμεθα νά εϊπωμεν δτι είναι ούτω 
συ·. δεδυασμένα, ώστε τής φακοειδούς συσκευής 
περιστρεφομένης έν μεγίστη ταχύτητι, αί άκτΐ- 
νες αύτής διατρέχουσι τόν ορίζοντα άστραπι- 
αίως. Έπϊ δεκατριών τών κυριωτέρων φάρων 
εύρισκομένων έπϊ τών μάλλον προεξεχόντων ά
κρων τής Γαλλίας έγένετο έγκατάστασις τών 
άστραπηβόλων ηλεκτρικών φώτων. Άλλ* έπειδή 
τό σύστημα τοΰτο είναι πολύ δαπανηρόν ένεκα 
τοΰ ήλεκτροπαραγωγοΰ σταθμοΰ, δν πρέπει έκα
στος φάρος νά έχη, έγένετο άνάγκη νά έξεύρω- 
σιν άλλα μέσα διά τούς έχοντας μικροτέραν ση
μασίαν φάρους. “Αλλως τε καθόσον άφορή τούς 
ηλεκτρικούς φάρους ή τελειοποίησές των έφθα- 
σεν είς βαθμόν, ώστε ή φωτιστική των δύναμις 
είναι άνωτέρα τοΰ χρησίμου δύναται τις νά 
είπη, διότι τό φώς των φθάνει μέχρι σημείου 
δπου καταντά αόρατον ένεκα τής στρογγυλό- 
τητος τής γής,

Δέν θά φανή ποσώς τοΰτο παοάδοξον δταν 
λάβη τις ύπ’ όψει τούς έξής συγκριτικούς άριθ- 
μούς : Τώ 187 - οί καλήτεροι καϊ μεγαλήτεροι 
φάροι, οιτινες εφώτιζον διά πετρελαίου, άν καί 
άπετελοΰντο έκ πέντε μεγάλων θρυαλλίδων 
(meches) μόλις παρεϊχον φωτιστικήν δύναμιν 
6000 δεσμίδων (carcels)· έκαστον carcel δύ
ναται όΗγον τι πλέον τών 9 συνήθων κη
ρίων). Μετά δέκα έτη οί φάροι καϊ οί δι’ή-εκ- 
τρικοΰ φωτός ώς ό τοΰ Καλαϊ δέν έδιδον φώς 
άνωτερον τών 9000 δεσμίδων Ό άριθμός 
ουτος ήτο βεβαίως καταπληκτικώς άνώτερος 
τοΰ πρώτου' μή λησμονώμεν δμως δτι τό 
φώς τοΰτο έπετυγχάνετο δΓ έγκαταστάσεως 
πολύπλοκου καί λίαν δαπανηράς καϊ δμως έν 
καιρώ ομίχλης τό φώς ενός τοιούτου φάρου έξη- 
σθένει σημ>ντι-ά είς τά μακράν καί σχεδόν δέν 
έχρησίμευε νά είδοποιή τόν ναυτικόν άρκετά έ- 
νωοϊς π:ρϊ τής είς τήν ξηράν προσελεύσεώς του. 
Σήμερον κατήντησαν νά δώσουν είς τό ήλεκτρό- 
φως δύναμιν καταπληκτικήν κυμαινοιεένην με
ταξύ 1 500,000 καϊ 3,20(1,000 δεσμίδων, 
πέλαγος δηλαδή φωτός διασχίζοντος σχεδόν 
πάντοτε τάς πυκνοτερας καϊ έπικινδυνωτέρας ό- 
μίχλας ούτως ώστε καταντά νά συμπεράνη 
τις δτι δϊν είναι δυνατόν, άλλ’ ούτε άναγκαϊον 
νά έπιζττήση τις πλείονα τελειοποίησιν τού φω
τισμού.

Έξηκολούθησαν δμως τάς έρεύνας πρός έ- 
λαττωσιν τών δαπανών, άς συνεπάγεται ή λει
τουργία των καϊ έφθασαν είς πολύ συμφέρον 
σύστημα. Μέ την κατά τό δυνατόν έλαχίστην 
περιπλοκήν τοΰ συστήματος κατώρθωσαν νά πα
ράγεται ασθενέστατον ρεΰμα ή ίσχυρότατον ά- 
ναλόγως τής διαύγειας ή ζοφερότητος τής άτμο- 
σφαίρας, έκχυνομένης άναλόγως τής άνάγκης 
μέρους μόνον ή δλης τής φωτιστικής και διαθε
σίμου τοΰ μηχανήματος δυνάμεως.

(κ< ολ ουθεϊ)
ΛΕΣΒΙΟΣ

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητής 
τής «Ναυτικής "Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ ’ ευθείαν πρός 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής "Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ινα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεω; τοΰ λογαριασμού των αμέσως 
ή διαχειρισις και άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειζις

Η ΑΚΤΟΠΛΟ-Ι Α ΜΑΣ

Τώρα πού τό μέγα ζήτημα τής έμπορικής 
μας ναυτιλίας ήρχισε νά κινή τό ένδιαφέρον 
τοΰ έθνους περισσότερον άπό άλλοτε, καϊ βλέ- 
πΟμεν κεφαλαιούχους, νά σκέπτωνται ότι ή 
θάλασσα, είς τήν όποιαν τόσα άλλοτε κεφά
λαια διετέθησαν έπικερδέστατα διά τής ιστι
οφόρου ναυτιλίας, καϊ σήμερον άκόμη πρέπει 
καϊ ήμπορεϊ νά χρησιμοποιηθώ ώς πεδίον, όχι 
μόνον άπλώς τοποθετήσεων τών κεφαλαίων, 
άλλά καί ώς πεδίον έπικεοδών έπιχειρήσεων, 
τώρα ’που ή άτμήρης φορτηγός ναυτιλία μας, 
άν καϊ γεννηθεϊσα καί άναπτυχθεϊσα μόνη της, 
χωρίς τήν έλαχίστην ποτέ κυβερνητικήν μέρι
μναν, ύπεκατέστησεν έν πολλοϊς τήν παλαι 
οτέοαν άδελφήν αύτής ίστιοφόρον, δέν θά ήτο 
άσκοπος,ούτε άκαιρος ή μελέτη τοΰ ζητήματος 
τής άκτοπλοΐας μας, τό όποιον, έκτος τής μι- 
κράς μερίμνης, τήν οποίαν έδειξαν κατά και
ρούς ένας ή δύο λιμενάρχαι φιλοτίμως λίαν 
άποπειραθέντες τήν άστυνομικήν τακτοποίησιν 
τών άκτοπλοούντων ταχυδρομικών άτμοπλοίων 
μας, ούδέποτε άχρι τοΰδε έμελετήθη σοβαρώς. 
Καϊ είναι μέν άληθές δτι ίδιάζουσαν κατέχει 
θέσιν τό ζήτημα τών φορτηγών άτμοπλοίων 
άπό άπόψεως γενικωτέρων έμπορικών συμφερόν
των, άλλ’ είναι έπίσης άληθές καϊ άναμφισβή 
τητον δτι ή άφόρητος πλέον καταστάσα τών 
ταχυδρομικών μας πλοίων κατάστασις έπιβάλλει 
τήν σύντονον μελέτην τών άφορώντων είς αύ
τήν ιδιαιτέρως ζητημάτων.

* ★
♦

Τό μέγα γενικόν συμφέρον, τό όποιον ύπη 
ρετεϊται ύπό τών ταχυδρομικών μας άτμο
πλοίων, ή έσωτερική δηλονότι συγκοινωνία, 
ύπηρετεϊται κατά τρόπον οχε μόνον πλημμελέ 
στατον, άλλά καϊ επιβλαβή εϊς τε τών ύπηρε- 
τουμένων ένταύτώ καϊ τών ύπηρετούντων τά 
συμφέροντα.

‘Ρυπαρά άτμόπλοια άπό καταβολής ρυπαι- 
νόμε.·α έπϊ πλέον διηνεκώς άπό τά παντός εί
δους έμψυχα καί άψυχα φορτία μέ τά όποια ό 
έξευτελιστικώτερος έμπορικός άνταγωνισμός τά 
καταφορτώνει, βραδυκίνη ταλόγω τής παλαιό- 
τητος αύτών, έπικίνδυνα λόγφ τής κακής κα 
ταστάσνως, είς τήν όποιαν ό αύτός έξευτελι- 
στικός άνταγωνισμός καταδικάζει ^ταΰτα, ού
δέποτε παραμένοντα είς τούς λιμένας περισσό
τερον άπό δύο ή τρεις ώρας,ούδέποτε έπεσκευ- 
αζόμενα δπως πρέπει, μόλις καϊ μετά βίας 
καθαριζόμενα τάς’γάστοας κατά άραιότατα 
χρονικά διαλείμματα ’Ιδού ή ε'·κών τών 

πλείστων ταχυδρομικών άτμοπλοίων μας δια 
νά μή εϊπωμεν πάντων άνεξαιρέτως. Τό έπι- 
συμβάν πρότινος χρόνου τραγικόν τής Σαρκιας· 
δυστύχημα έχρησίμευσεν ώς άφορμή συζητή- 
σεως τών άφορώντων εϊς τήν ταχυδρομικήν 
μας ναυτιλίαν ζητημάτων καϊ συνεζητήθησαν 
ταύτα τότε κατά τόν άκαταλληλότερον τρό
πον, καϊ έγεινε κάποια νευρική—άς μοΰ έπι- 
τραπή ή λέξις—έργασία έπιθεωρήσεων και έπ«- 
ζητήθη κάποιος έφοδιασμ:ς αύτών, άλλά τά 
αίτια τής κακής των καταστάσεως έμειναν καϊ 
τότε άθικτα καϊ άνεξέταστα καϊ τής άναμνή- 
σεως τής Σαρκτας παρελθούσης τά πράγματα 
έπανήλθον καϊ πάλιν είς τήν προτέραν αύτών 
κατάστασιν, ούδέ τής έλαχίστης έπιγενομένης 
βελτιώσεως.

Έξητάσθησαν αί μηχαναϊ καί οί λέβητες 
τών ταχυδρομικών άτμοπλοίων, έπεζητήθη ό έφο · 
διασυ,ός αύτών δια σωσιβίων και διά λέμβων 
έπαρκών είς πάσαν τυχοΰσαν ανάγκην, άλλά 
σήμερον εϊμεθα πλέον ϊ, βέβαιοι δτι τών πλεί
στων ίσως πλοίων αί μηχαναϊ καϊ οί λέοητες 
δέν θά παρουσιάζουν ούτε κατά πολλοστόν την 
άπαιτουμένην άσφάλειαι,αΐ λέμβοι λόγω της α
χρηστίας καϊ τής έλλείψεως μεθόδου συντηρή- 
σεως, θά διαρρέωσι καϊ πάλιν άν έν δεδογμένη 
στιγμή ριφθώσιν είς τήν θάλασσαν,τά σωσίβια τά 
προωρισρένα διά τούς έπιβατας άν μέν καθ’ολο
κληρίαν έξήχθησαν, θεωρηθέντα άχρηστα, θά 
εινε βεβαίως κεχωσμένα είς άποθήκην τινα, άπο 
τής όποιας ή έν δεδογμένη έξαγωγή θά άπαε- 
τή ολόκληρον χειρισμόν πρός .έκφόρτωσιν τοΰ 
άτμοπλοίου πρώτον άπό τών ύπερθεν σεσωρευ · 
μένων εμπορευμάτων. Τούτων δε πάττων αί
τιον έν καί μόνον. Ό έξευτελιστικός άνταγω- 
«ισμός ό λυσσωδώς έπικρατήσας έσχάτως με
ταξύ τών διαφόρων άτμοπλοϊκών εταιρειών.

Ούδεμιας έταρείας ούδέν άτμόπλοιον άνε- 
χώρησέ ποτέ τήν ώρισμένην τοΰ δρομολόγιου 
του ώραν- συνηθέστατα ώρών ολοκλήρων, πλή
ρους ίσης ημέρας βραδύτης περί τήν άναχώρη- 
σιν έπέρχεται ένεκα τής έπιβιβάσεως τών έμ- 
ποοευμάτων διά τά όποια άναγκάζειό συναγω
νισμός τάς έταιρείας νά ένδιαφέρωνται πλειό- 
τερον άπό άκριβή τοΰ δρομολογίου των τήρησιν. 
Άλλ’ έκτος τοΰ άτοπου τούτου τής ανωμαλίας 
τών δρομολογίων, τό αύτό γενικόν καί κυριεΰον 
αίτιον τοΰ συναγωνισμοΰ έχει ώς αποτέλεσμα 
τήν μεταβολήν τών ταχυδρομικών άτμοπλοίων 
είς φορτηγά τοΰ χειρίστου είδους’ τών όποιων<
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τά καταστρώματα ένεκα τών παντοίων έναπο- 
τιθεμένων εμψύχων και άψύχων εμπορευμάτων 
καθίστανται συνηθέστατα αδιάβατα. Κατά τινα 
Λοιπόν τρόπον ύπηρετοΰνται τά συμφέροντα της 
εσωτερικής συγκοινωνίας ; Διά νά μεταβήτε έπί 
παραδείγματι εις Βώλον διά τάς υποθέσεις σας 
πρέπει νά κατέλθητε άπό της μεσημβρίας είς 
Πειραιά καϊ νά λογισθήτε εύτυχης άν κατοο- 
θώσητε ν’ άναχωρήσητε τό μεσονύκτιον, καϊ 
άφ ’ ού άπολέσητε ούτως έπί μοταίφ ολόκληρον 
δωδεκάωρον, πρέπει νά εύχαριστηθήτε λίαν, έάν 
δέν κινδυνεύετε κατά τόν πλοϋν νά άποτελέσετε 
μέρος αγέλης προβάτων η βοών καταλαμβα 
νούσης τό κατάστρωμα άπό πρώρας· έως πρύ
μνης καϊ άπειλούσης άπό στιγμής εις στιγμήν 
βιαίαν εισβολήν καϊ είς αύτά έτι τά διαμερί
σματα, τά άποκλειστικώς διά τούς έπιβάτας 
προωρισμένα. Άφίνω ότι κάθε παραφωτϊς πρέ
πει νά είνε κζτάκλειστος διαρκοΰντος τοΰ πλοΰ 
ενεκα της άφορήτου δυσοσμίας, την οποίαν τά 
τοιαΰτα έμπορεύματα άναδίδουσιν. Ύστερον δέ 
άπό πάντα ταϋτα πρέπει νά ε’σθε λίαν εύχαρι- 
στημένος άπό τάς ύπηρεσίας καί τάς περιποιήσεις 
τοϋ καμαρότου, συνηθέστατα ρυπαρού, ειδε
χθούς την θέαν καί σύοοντος θορυβωδώς κατά 
γενικόν σχεδόν κανόνα ζεύγος έσχισμένων έμ- 
βάδων άπό τάς όποιας σπανίως αποχωρίζεται.

Τά λοιπά τού ταξειδίου έπακόλουθα είνε 
εύνόητα, κλίνη καϊ άν ύπάρχη θά είνε ρυπαρά 
μέχρις αηδίας, τροφή δέ δυναμένη άσφαλώς, 
νά σάς παρασκευάση πάθησιν τού στομάχου 
πολύ χειροτέραν άπό την προξενουμένην έκ της 
μεγαλειτέρας τρικυμίας είς πρωτόπλους και κατά 
φύσιν ναυτιώντας.

Μ1Χ. ΓΟΥΔΑΣ
(“Επεται συνέχεια)

Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Τών συγχρόνων πολεμικών στόλων άλλοι μέν 

έχουσι την γένεσιν δλως πρόσφατον, άλλοι δέ 
παλαιοτάτην. Μέ την πολεμικήν κατά θάλασ
σαν δύναμιν δέν συμβαίνει δτι μέτήν έμπορικήν 
ναυτιλίαν. Δέν άρκούσι μόνον ή γειτνίασις τής 
θαλάσσης, οί έμπορικοϊ καϊ ναυτικοί πληθυ
σμοί, οΐ λόγοι οί έπιβάλλοντες την θάλασσαν 
ώς την κυρίαν οδόν τών μεγάλων έμπορικών 
μεταφορών καϊ προκαλοΰντε; την δημιουργίαν 
τών έμπορικών στόλων. Τοΰ πολεμικού ναυτι
κού'άνάγκη νά προϋπάρξη τό κράτος τό έχον 
ανάγκην δυνάμεως πολεμικής έν τή άπτομένη 
αύτοϋ θαλάσση καϊ την θέλησιν, τά μέσα καϊ 
τάς γνώσεις πρός συγκροτησιν τοιαύτης.Έκ τοΰ 
Αιγαίου ούδέποτε έλλειψκν οι στόλοι οί έμπο- 

ρικοί, ούδέ θά λείψωσι ποτέ τελείως έφ ’ δσον 
περικάθηνται αύτοϋ πληθυσμοί ναυτικοί διά τής 
θαλάσσης- συγκοινωνούντες πρός άλλήλους- πο
λεμικοί δμως έν αύτφ στόλοι ύπάρχουσι μόνον 
έφ’ δσον έπϊ τών οχθών αύτοϋ ΐστανται κράτη 
έννοοΰντα την σημασίαν τής θαλάσσης και δυνά- 
μενα νά καθελκύωσι καϊ όργανώσι στόλους. 
Δύο χιλιάδες τετρακόσια περίπου έτη διέρρευσαν 
άπό μηδικών πολέμων. Κατά τό μακρ ν τοΰτο 
χρινικόν διάστημα οί "Ελληνες ούδέποτε έπαυ
σαν ναυτιλλόμενοΓ πολεμικούς δμως στόλους 
είδον μόνον έφ’ δσον ύπήοχον αύτόνομοι έλληνι- 
καϊ πολιτεϊαι, άξια λόγου ελληνικά κράτη, αί 
Άθήναι, ή Σπάρτη, οί Μακεδονες, τό Βυζάν
τιον, ή σύγχρονος Ελλάς εύθύς ώς διά τών 
έργων περιεβλήθη έπίσημόν τινα ύποστασιν καί 
πριν έτι άναγνωρίση ταύτην ή θέλησις τών ι
σχυρών. Τά αύτά παρατηρούμεν πανταχοΰ. 
Αί Ήνωμέναι πολιτεϊαι μόλις χειραφετηθείσαι 
τής ’Αγγλίας άποκτώσι στόλον πολεμικόν έμ- 
πορικόν δμως ναυτικόν κέκτηνται άπό τής θε- 
μελιώσεως σχεδόν αύτής τών πρώτων αποικια
κών ιδρυμάτων άτινα έμελλον ν’ άναπτυχθώσιν 
είς τήν άχανή σύγχρονον Συμποτιτείαν. Καϊ αί 
ίσπανογενεϊς δέ πολιτεϊαι τής μεσημβρινής ’Α
μερικής δέν άποκτώσι πολεμικόν ναυτικόν 
ή μόνον τήν έπαύριον τής ρήξεως αύτών πρός 
τήν ιδίαν μητρόπολιν.

Διά τ ν λόγον τοΰτον ή γένεσις έκάστου τών 
συγχρόνων στόλων παρακολουθεί ώς έπϊ τό πλεϊ- 
στον τήν έμφάνισιν έπϊ τής διεθνούς σκηνής τής 
πολιτείας είς ήν άνήκει και κατ’ άκολουθίαν άλ
λου μέν τούτων αί άρχαϊ είνε χθεσιναί, άλλου 
δέ παλαιόταται.

Ό ίσχυρότζτος τών συγχρόνων στόλων είνε 
κατά βάθος καϊ ό παλαιότατος, ό άγγλικός. 
Διότι ναι μέν ό πορτογαλλικός, ό ισπανικός, οί 
σκανδιναυικοί, είσήλθον είς τον βίον πολύ πρό 
αύτοϋ, άλλ’έπαθον διαλείψεις σημαντικάς, περι
έπεσαν είς αδράνειαν έπϊ μακρά χρόνου διαστή
ματα. Δέν δυνάμεθα δέ έντζύθα νά άναζητή- 
σωμεν τήν άρχήν τών συγχρόνων στόλων έν τή 
ίστορίρι τοΰ κωπήρους ναυτικοΰ, διότι ούδεμία 
πραγματική συνέχεια αύτοϋ δύ αται νά εύρεθή 
έν τώ κατόπιν ναυτικφ, τώ ίστιοφόρφ καϊ τφ 
άτμήρει· Είνε έντελώς διάφορον ναυτικόν, είς ο 
δέν έπέτρεψε νί παρατείνη έπϊ πλέον τόν μα
κράν αύτοϋ βίον ή έπινόησις τής πυρίτιδας. 
Μετά τής άνακαλύψεως ταύτης, τής προαγωγής 
τών μαθηματικών, τής μαγνητίτης βελόνης, 
τής κατατμήσεως τής ΐστιοφορίας, έγκαινίζεται 
έντελώς νέος βίος έν θαλάσση,νέα φάσις τών ναυ
τικών πραγμάτων παραγαγοΰτα καϊ τούς νεω- 
τέοους πολεμικούς στόλους. "Αλλως τό γέρας 
τής παλαιότητος θά ήδύνατο νά άμφισβητήση

Η Γέφυρα του Ευριπου

Ή ανωτέρω είκών παριστά τήν γέφυραν τοϋ Εύρίπου μετά τήν τοποθέτησιν έν αύ·ή τών ούο μεγάλων 
ηλεκτρικών λαμπτήρων. Τά έγκαίνια τοϋ ήλεκτροφωτισμοϋ τής γεφύρας έγένοντο τήν προπαρελΟοϋιαν έύδομαδα. 
Τό ρεϋμα έν τή ε’ικόνι ταύτη διευθύνεται έκ Νότου πρός1 βορράν.

καί ό τουρκικός στόλος είς όν αί θκυμάσιαι κω- 
πήλατοι αύτοϋ μοϊραι, αί βερβερ ικαί, αί άσια 
τικζί, αί εύρωπαϊκαί, είχον δώσει τό κράτος 
τής θαλάσσης καθ’ ήν έποχήν έντή Δύσει κατε
τίθεντο, ύπό το νέον πνεύμα, τά θεμέλια τών 
κοαταιοτάτων τών έπιζώντων ναυτικών. Μετά 
τών νέων ιδεών, μετά τής νέας τάξεως τών 
πραγμάτων, κατέρρεε δύναται' τις νά εϊπη έσαεϊ 
τό κατά θάλασσαν τουρκικόν μιγαλειον. Άφή- 
σωμεν την ’Ανατολήν έν τώ ύπνω της δ.τως 
διά βραχέων έπισκοπήσωμεν τήν κατά τό 
τέλος τοΰ Ιζ” . καϊ τάς άρχάς τοΰ ΙΖ'. θεμε- 
λίωσιν ιών μεγάλων ναυτικών δυνάμεων τής 
Δύσεως, φυσικήν συνέπειαν τής μετά τούς μέ
σους χρόνους τής ιστορίας άναγεννήσεως τοΰ 
πολιτισμού.

Οί χρόνοι, οϊτινες είδον τήν άναγέννησιν τών 
γραμμάτων, τών τεχνών καί τών επιστημών, 
επόμενον ήτο νά ϊδωσιν έπίσης καϊ τήν άναβίω- 
σιν τής πολεμικής έν θαλάσση τέχνησ. Οί στό· ί 
λοι έν τούτοις έξηκολούθουν νά είναι πάντοτε 
κωπήλατοι Αί γαλέραι έγένοντο αί διάδοχοι 
τών τριήρεων τής άρχαιότητος ή μάλλον τών 
λιβυρνίδων τών Ρωμαίων καϊ τών δρομώνων 
τών Βυζαντινών, καί αί γαλεάσσαι τών πεντή 
ρεών καί τών δεκήοεων. Ένώ δμως ταϋτα συ · 
νέβαινον έν τή Μεσογείφ καί οί ναύσταθμοι καϊ 
ναυτικοί στρατοί μόνιμοι άπεκαθίσταντο, έπϊ ] 
τών οχθών τοΰ Ωκεανού ούδέν τό δμοιον άκό

μη συνεκρατεϊτο, ούδέ ήσαν άξια τοΰ ονόματος 
τοΰ στόλου τά τυχαία άθοοίσματα τών πλοίων, 
άτινα συνήγον περϊ εαυτούς μόνον έν πολέμφ 
οί ήγεμόνες. Οί βασιλείς τής ’Αγγλίας καϊ τής 
Γαλλίας εύθύς ώς παρήρχετο ό κίνδυνος άπέ- 
πεμπον τά παντοειδή πλοία ή μάλλον πλοιά 
ρια, άπερ είχον συ αθροίσει έπί μισθώ έζ δλων 
τών λιμένων καί τά όποϊα έχρησίμιυον αύτοϊς 
ούχϊ ώς στόλος κατά τήν κυρίαν σημασίαν τής 
λέξεως, άλλ’ ώς πλωτόν πεδίον μάχης διά τά 
πεζικά αύτών στρατεύματα. Ενίοτε προσιφευ- 
γον καϊ είς τούς θαλασσινούς κονδοτιέρ'υς 
τής Γενούης, οϊτινες παρεϊχον είς αύτούς τάς 
λαμπράς αύτών γαλέρας έπϊ βραχύν χρόνον και 
αντί άδράς άμοιβής. Τά κωπήλατα άλλως σκά
φη δέν εύρίσκοντο ένταΰθα είς τό στ.οιχεϊόν των, 
μή κεκτημένα τάς ναυτικάς έκείνας άρετάς αϊ- 
τινες απαιτούνται πρ;ς άντιμετώπισιν τών δυσ 
χερειών τοΰ Ώκεανοΰ. Ή εύθραστος γαλέρα δέν 
διεκρίνετο καϊ έπί μεγάλη εύσταθεία. Μονον ή 
νόβα ήδύ ατο νά έκτίθεται οπωσδήποτε άφόβως 
είς τά κύματα τής Μάγχης, τοΰ κόλπου τής 
Βισκαίας ή τής Βορειογερμανικής θαλάσσης. 
Έκ τών ναβων τούτων ή νέιρ συνεκροτήθη έν 
τφ ώκεανφ τό πρώτον άξιον λόγου ναυτικόν, τό 
όποιον τοσοΰτον έπικα-ρ-ωί ήλθον νά ένισχύσω- 
σιν ή πυξ’ις καϊ τά πυοοβολα.

Κ Ν. ΡαδΟς
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(‘)*Ιδε προηγούμενον.

ΤΩ ΣΙΤΕΜΠΟΡΙΩΝ ΤΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ή στάσις τών Τραπεζών διά τής απο

κοπής πάσης πιστώσεως πρδς τούς έν Πει ■ 
ραιεϊ διενεργώντας τδ έμπόριον τών σιτη
ρών δέν δύναται ή νά έχη θλιβερά άποτε 
λέσματα έπΐ τής έν γένει έμπορικής πίστεως. 
Τδ μέτρον τούτο θά έδικαιολογείτο κάπως 
άπδ μέρους τών Τραπεζών άν σπουδαϊαι 
άπώλειαι προσεγίνοντο εις αύτάς. ’Αλλά 
καί πάλιν πρδς αποφυγήν γενικωτέρου έμ 
πορικοΰ κλονισμού θά έπεβάλλετο μόνον 
περιστολή τών πιστώσεων.

Τδ μέτρον περί πλήρους αποκοπής τών 
πιστώσεων τίνα άποτελέσματα δύναται νά 
έχη; Θά ζημιωθώσιν Ιδιώται μόνον ; ’Ε
λάχιστα φαίνεται πιθανδν τούτο. Αι Τρά· 
πεζαι θά ϋποστώσι τήν μεγαλειτέραν ζη
μίαν προκαλοΰσαι κρίσεις. Καί ή κρίσις 
ένδς κλάδου τού έμπορίου είναι γνωστδν 
δτι άναποδράστως έχει τδν αντίκτυπον καί 
έπΐ τών άλλων πάντων.

Έν τή περιστάσει ταύτη έπιθυμούμεν 
νά έλπίζωμεν δτι θά κατανοηθή παρά τών 
Τραπεζών καί ιδία παρά τής Κυβερνήσεως 
ό έπικείμενος κίνδυνος και θά έπιδιωχθή ή 
βαθμιαία έκκαθάρισις, διά τής οποίας και 
μόνον δύναται νά άποσυβηθή ουτος.

Κ’

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

—Τήν παοελθσΰσαν εβδομάδα κατέπλευσαν εις Πει- 
ραία τά ελληνικά «Βόσπορος» έκ Μασσαλίας π:ό; άν- 
θράκευσιν, «Πελοπόννησο;» τοΰ Γουδή έκ Κρήτης, 
• Πηνειός» έκ Θεσσαλονίκη; — Βόλου, «Αντιγόνη» τοΰ 
Τζών έκ Κων)πόλεως, τά όγγλικά «Wineycike» έκ

Ναι.', ικη Ελλάς

Κάρδιφ καί «Asouan» έκ Σμύρνης, τά αύστ,'ίακά «Γα· I 
λάτεια» έκ Σμύρνη; καί «Καρνιόλια» έκΚων)πόλεως 
καί τοΰ Κουρτζή «Πόλις Μιτυλήνη» έκ Σύρου, «Βρα
ΐλα» τοΰ Φραισινέ έκ Μασσαλίας.

— Τήν Τρίτην καί Τετάρτην: «Ελένη—Σιφναίου» 
έκ Κέρτ; πρός άνθράκευσιν. «Νικόλαος—Καστριώτης» 
έκ Μασσαλίας πρός άνθράκευσιν. Τό Γαλλικόν τοΰ Μεσ- 
σαζερή «Pei—Ηο» εκ Σάμου, τό ελληνικό* «Γεωρ
γός— Κουτσής» έ; Ίσμαηλίας πρός έκφόρτωσιν σίτου 
καί τό ’Οθωμανικόν «"Αγκορα» έκ Νέουπορτ μέ φορ
τίον γαιανθράκων, «Hainauk» Βελγικόν έξ Άμβέρσης 
— Λαυρίου.

— Την Πέμπτην τό «Ελένη» Έλληνικο’ν έκ Θεσ
σαλονίκης πρός άνθράκευσιν.

ΤΑΞΕιΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Τό άτμόπλοιον «'Ιωάννης Κούτσης» άνεχώρησεν 
άπό Άμβοϋργον πρό 8 ήμερων. "Ερχεται εις Πειραιά 
ποός άνθράκευσιν διευθυνόμενον εις Κωνστάντσαν. ένθα 
θέλει φορτώσει έλαια δι’ ’Αγγλίαν πρός 21 σελ. καί 
1 )2 κατά τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιο; Κούτσης» αναχωρεί 
έκ Πειραιώς διά Νοβορωσσίσκην όπως φορτώση σιτηρά 
μέ ναύλον 8 κατά τόννον.

— Τό άτμ. «Άνδριάνα Σταθάτου» άφικνεΐται έκ 
Βραΐλας τήν προσεχή Τρίτην μέ γεννήματα δΓ Ευρώ
πην

— Τό άτμ. «Λέων» τοΰ κ. Νικολάκη άφίκετο τήν 
παρελθοΰσαν Παρασκευήν εις Μασσαλίαν καί εκφορτώ
νει. Είναι ναυλωμένο» άπό Νικολάεφ διά Μασσαλίαν 
πρός 10 φρ.

— Τό άτμ. «Ζαρίφης» άνεχώρησε τήν παοελθοΰ- 
σαν Παοασκευήν διά Μασσαλίαν έκ Σουλινά Είναι 
ναυλωμένονδιά τό άκόλουθον ταξείδιονπρόςθ διά τήν’Ο- 
δησσόν καί 9 1 )2 διά Μασσαλίαν

— Τό άτμ. «Δέσποινα» φορτώνει εις Βεοδιάνσκα 
σιτηρά.

ΚιΝΗΣΙΣ ΕΛΛ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

ΓΕΝΟΥΑ 24 Νοεμβρίου 
(συνεργάτου μας)

«Αλέξανδρος Μιχαλινός» Δαρδανέλλια 11)11 διά τό 
Endeno. «'Αλέξιος Γάγκος» 8)11 Δαρδανέλλια διά 
Βραΐλαν. «Άριστέα» άνεχώρησε άπό Μασσαλίαν 8)11.

«Άνδρέας» διήλθε Δαρδανέλλια 15)11. «"Ανδρος» 
εις Κέρτζ 10)11 άπό Σύρον. «’Αντώνιος» έφθασεν εις 
Παλέρμον 28)11. «’Αντώνιος Σταθάτος» άνεχώρησεν 
άπό Βενετίαν 12)11.

«Άκμη» διήλθε Κωνσταντινούπολή 7)11. «"Αρτε
μίσια» ειςΚέρτζ τήν 11)11. «’Ασημίνα» έφθασεν εις 
Βοέμην 7)11. «Άννίκα» άνεχώρησεν άπό Μεσσίναν.

«Αΰοα» διήλθε Κωνσταντινούπολή 6)11· «Βόσπο
ρος» έφθασεν εις Μασσαλίαν. «Βικτωρία» εις Κέρτζ 
12)11 άπό Πειραιά.«Βαλλιάνος» διήλθε 6)11έκ Κων)- 
πόλεως. t

«Βασίλειος» 13)11 Κέρτζ. «Βρισηΐς» εις Κέρτζ
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13)11. «Γεώργιος» (Βασιλάκης) εις Κέρτζ 10)11. 
«Γεώργιος» (Μωραΐτου) έφθασεν εις Penarth 31)11.

«Γεώργιος Μιχαλινός» άνεχώρησεν άπό Neuport διά 
Πειραιά. «Γεώργιος Ροΰσσος» άνεχώρησεν άπό Βενε
τίαν. «Γεώργιος Μπούμπουλης» διήλθε εις τάς 30)11 
Δαρδανέλλια.

«Δέσποινα» (Μαργαρώνης) έφθασεν εις Τόρρε 10)11-
«Δέσποινα Μιχαλινοϋ» έφθασεν εις Λιβερπούλην 

9)11. «Δημήτριος Σκυλίτσης» έφθασεν εις Clyde 
11)11. «’Ελένη» (Σαλιάρης) άνεχώρησεν άπό Τόρρε 
11)11. «’Ελένη» (Διακάκη) διήλθε Δαρδανελ. 12 διά 
Γένοβαν.

«’Εμμανουήλ» διήλθε Δαρδανέλλια 10)11. «’Ελ- 
πιδοφόρος» διήλθε Δαρδανέλλια. «’Ελπίς» εις Κων
σταντινούπολή 6)11 άπό Τραπεζοϋντα. «Έπτάνησσος» 
ύπό φόρτωσιν Βραΐλα. «’Ερνέστα Φώσκολο» ανεχώρη- 
σεν άπό Γένοβα 16)11 διά Σαβόνα.

«Ευάγγελος Πετρίτσης» άνεχώρησεν άπό Γένοβα 
16)11. «Ζάνος Σιφναίου» διήλθε Κων)πόλεως 8)11 
Σπέτσιαν 18)11. «Ήρώ» άνεχώρησε 13)11 άπό ’Αμ
βέρσαν διά Κάρδιφ.

«"Ηπειρο;» (Θεοφιλάτος) διήλθε Sagress 7)11 δΓ 
’Αμβέρσαν. «Θεόδωρο; Σιφναϊο;» εις Κέρτζ 10)11. 
«’Ιωάννης Κούτσης» διήλθε ε’ι; 10)11 Γιβραλτάρ δι’ 
Άμβοϋργον.

«Κατίνα» έφθασεν εις τάς 12 11 Βραΐλα. «Κων
σταντίνος» (Καλαφάτης) έφθασεν εις Γένοβα 16)11. 
«Κωνσταντίνος Σταθάτος» άνεχώρησεν από Γένοβα. 
«Λέων» 4)1 I εις Ταϊγάνιον.

«Λέρος» εις Κέρτζ 11)11. «Λεωνίδας» Δαρδανέλ- 
λια 14)11 άπό Μασσαλίαν. «Λεωνίδας καί ’Ελένη» 
έφθασεν εις Κων)πολιν 6)11. «Κλημεντίνη» εις Βραΐ
λαν 8)11 άπό Μασσαλίαν.

«Κεφαλληνία» διήλθε Δαρδανελ. 4)11 διά ’Ιταλίαν. 
«Κορνήλιο;» έφθασεν εις Κέρτζ 3)11. «Λεονάρδος» 
Κέρτζ 30)11- «Κυκλάδες» έφθασαν εις Άμβοϋργον 
6)11. «Μαρία» (Λεβαντής) διήλθε Δαρδανέλ. 7)11 
έφθασεν εις Τόρρε.

«Μαρία» (Φωκάς) διήλθε Pd. Beachy Head Nov. 
13. «Μαρίσ» (Μωραΐτου) Δαρδανέλλια 6)11. «Μιτυ- 
λήνη» εις Κέρτζ 10)11. «Μαριέττα Ράλλη» άπό Α
λεξάνδρειαν 4)11 διά Δουγκέρκην.

«Μενέλαο;» έφθασεν εις Galatg 5)11. «Μιχαήλ» 
έφθασεν εις Γένοβα. «Μπήλλιω» έφθασεν εις Κέρτζ 
10)11. «Νικόλαος Βερβενιώτης» διήλθε Δαρδανελ. 12 
άνεχ. 15 διά Μασσαλίαν·

«Πριγκήπισσα Σοφία» διήλθε Δαρδανέλ. 11)11.
«Πολυξένη» διήλθε Δαρδανελ- 8 )11. «Ποσειδών» 

έφθασεν εις Βραΐλαν 6)11. «Πολύμητι;» διήλθε Δαρ- 
δανέλλια 14)11 δΓ Αμβέρσαν. «Σπάρτη» διήλθε 
Δαρδανέλλια 15)11 διά Βόσπορον. «Τρικούπης» Pd. 
Lizard 14 διά Κάρδιφ.

«Φώτης» έφθασεν εις Νικολάεφ 4)11. «Χαρίλαος 
Τοικούπης» Δαρδανέλλια 8)11. ·Χρυσομάλλη Σι- 
φναίου» Ταϊγαν. 4)11. «Ανώνυμος» εις Σουλινά 2)11ι.
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« Επταλοφος» εις Λονδϊνον 15)11. «Ελένη Σιφναίου» 
είς Κέρτς iO)ll.

Ν. Λ. Μ.
ΠΡΟΝΑΥΛΠΜΑΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

(τοϋ άνταποχριτοΰ μας)
ΒΡΑΙ'ΛΑ 7]20 Νοεμβρίου

Αι εξής προναυλωσεις. άτμοπλοίων εγένοντο άπο της 
6 —16 Νοεμβρίου έ. έ. έν Λονδίνω.

Την 6 Νοεμβ. Δια Σουλινά η Κωνστάντσαν. Άτμό- 
πλοιον 2600 Τόννοι 5)25 Δεκεμβρίου 9)6. ’Αμβέρσαν 
Νοτερδάμην (New 6harler).

Την 12 ατ )ον 3ο00 Τόννων έτοιμον πρδς φόρτωσιν 
(prompt) Κωνστάντσην χαί Σουχιναν 11)6. New 
charter.

Τήν 12 άτ)ον 3800 Τ. 1)20 Δεκεμβρίου 10)— 
Άντβέρπην και Ροτερδάμην καί 10)6 διά Άμβούργον 
option ένα λιμένα Βουλγαρίας μέ 3 πένας όλιγώτερον.

Τήν 13 άτ)ον 3300 Τ. 25 Νοεμβρίου 10 Δεκεμ
βρίου άπδ Σουλινάν Άντβέρπην καί Ροτερδάμην 11)__

Την 13 ατ)ον 5500 Τ. 1)25 Δεκεμβρίου άπδ Σου 
λινάν 10 και 10 καί 6 διά Άμβ-,ΰργον.

Την 14 άτ)ον 5500 Τ. 15 Δεκεμβρίου 10 ’Ιανουά
ριου 9)3 διά Άντβέρπην καί Ροτερδάμην 9,3 διά 
Leith Λιβερπούλην 9)6 καί 9)9 διά Άμβοϋργον.

Τήν 14 άτμόπλοιον «Μαρία» 4500 Τ. prompt Σου- 
λινά Λήθ 10)9.

Δια Δούναβιν
Τήν 6 Νοεμβρίου άτμόπλοιον 3000 Τ. 15)30 Νοεμ

βρίου 12)6 Άντβέρπην χαί Ροτερδάμην χαί 13 διά 
Άμβοΰογον.

Τήν 16 άτμόπλοιον 2800 Τ. 10 Δεκεμβρίου 13)6. 
New charter 14 διά Άμβοΰογον.

Τήν 16 άτμόπλοι ν 2850 prompt 14 σελ. Άντβέρ
πην καί Ροτερδάμην 14)6 δι’ Άμβοϋργον, 16 ένα λι ■ 
μένχ Δανίας καί 16)6 διά δύο λιμένας.

Διά JVixo.laey (τής Ρωσσίας)
Τήν 6 άτμόπλοιον 5300 Τ. έτοιμον πρδς φόρτο σιν 

(prompt) 9)6 διά Άμβοϋργον.
Δι’ 'Οδησσόν

Τήν 6 άτμόπλοιον 4000 Τ. 20 Δεκεμβρίου 15 ’Ια
νουάριου άπ’ 'Οδησσόν 8 καί 3 Άντβέρπην χαί 'Ρο
τερδάμην.

Τήν 12 άτμόπλοιον 5500 1)18 Δεκεμβρίου άπδ 
Όδησδν 10 Άντβέρπην καί Ροτερδάμην, 10)6 διά 
Άμβοϋργον.

Τήν 16 άτμόπλοιον 5500 Τ. 1)25 Δεκεμβρίου ’Ο
δησσόν, δι’ Άμβέρσην χαί Ροτερδάμην 9)6, χαί 10 
δι’ Άμβοϋργον.

Τήν. 17 άτμόπλοιον 5000 Τ. 6 "Ιανουάριον άπ’ Ό 
δησσδν Ροτερδάμην 9.

X. Μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κατά τδ παρελθόν δεκαήμερον ήρχισε παρατηρου- 

μένη ζωηροτέρα ή χίνησις τών Ά γγλιχών Ναυπη
γείων, έσημειώθησαν δέ καί τινες παραγγελιαι ατμό
πλοιων φορτηγών, ώς καί τής γραμμής.

Αί Άγγλικαί ναυτιχαί εφημερίδες έλπίζουσιν οτι οεν 
θά παραταθή έπί πολύ ή παροΰσα οίχτρά τών ναύλων 
χατάστατις, λίαν ταχέως δέ θά έπανέλθη το ευχαρι- 
στον τέως καθεστώς.

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ

(Άνταποχριτοΰ μας)
Κάρδιφ 8]2 1 Νοεμβρίου

Ή ναυλοαγορά ένταΰθα έχει κανονισθή ουτω :
Δι’ Άλγέριον φρ. 6,50, Αλεξάνδρειαν σελ. 5 καί 6, 

Βρινδήσιον 5, Βαρκελώνην 6 καί 6, Κατάνην 6, Κων- 
σταντινούπολιυ δι’ άτμόπλοιον 2,000 τόν. 5 χαί 6 
καί 3.500 τόν. σελ. 5 χαί 3, Σιβιτοβέχιαν 5 καί 
10 1)2, Γένουαν άτμ. 3,000 τόν. 5 καί 6, Λεγχόρν 
800 τόν. 5 καί 4 1)2, Μασσαλίαν φρ. 6,75, Μεσσί- 
ναν 6 σελ., Βενετίαν 6 καί 3, Δεριντζε 5 και 3, 
Μάλταν, 3 καί 10 1)2, Νεάπολιν 800 τόν. 5 καί 4 
1)2 Πδρτ Σάϊδ 5 καί 3, Πειραιά 5 καί 11)2 έως 5 
καί 3, Σαβάναν 5 καί 6, Σϋρον 5 και 1 1 )2 εως 5 
καί 3, Σμύρνην 5 καί 6, Σπέτσιαν 5 χαί 4 1)2, Τόρρε 
Άννουτζιάτα 5 χαί 10 1)2, Τεργέστην 5 καί 9, Τά- 
ραντα 5 καί 9, Αγκώνα 6 καί 3, Παλέρμον 6.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Άνταποκριτοΰ μας)
ΚλΡΔΙΦ 8)21 Νοεμβρίου

Αί τιμαι τών γαιανθράκων ένταΰθα έχουσιν ώς έξής: 
Χονδρός γοιάνθραξ Κάρδ.φ α' ποιότητος σελ. 16 χαί 
3 έως 16 χαί 6, δ β’ ποιότητος 15 χαί 6, δ γ' ποιό
τητος 14 καί 9. Ψιλός γαιάνθραξ α' ποιότητος 9 καί 
6, Β' ποιότητος 9. Ανάμικτος μισα ψιλά μισα χονορα 
13 καί 6, άνάμικτος β' ποιότητος 12 καί 9. Νιοΰ- 
πορτ χονδρός α' ποιότητος 15 β' ποιότη·ος 14 καί 3.

♦
Γαιανθρακοφορτία είς Πειραιά τήν παρελθοΰσαν 

έκοαίσθησαν διά τοΰ άτμοπλοίου «Bencalenick» εκ 
Νιουκάστελ τόν. 2030 καί διά τοΰ άτ)πλοίου «Witey’s» 
τόν. 3200 έκ Κάρδιφ

Η ΚΙΝΗΣιΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(άνταποκριτοΰ υ.ας)
Βραΐλα 3)16 Νοεμβρίου

Είς τδν λιμένα μας φορτώνουν 20 έν ολω ατμό 
πλοία έξ ών 9 έλληνικά τά έξής :

«Χαρίλαος Τρικούπης» διαταγάς Γιβραλτάρ. «Α
λέξανδρος Γάγκος» διά Λονδϊνον.«Κλημεντίνη» δΓ Αμ
βέρσαν. «Αύρα» διά Βρέμην. «Πολυξένη» διά Λονδϊ
νον. «Ζαρίφης» διά Μασσαλίαν (διά Πειραιώς). «Μα- 
ρής Βαλλιάνος» ’Ιταλίαν (δύο λιμένες). «Ποσειδών» 
διά Λονδϊνον. «Πριγκ. Σοφία» διά Μασσαλίαν.

Οί ναΰλοι τών άτμοπλοίων έβελτιώθησιν επαισθη- 
τώς Σήμερον προσέφερον 12)9—13 κατά τόννον δ·ά 

Κοντινέντε καί φρ. 11.50—11.75 διά μεσόγειον. Τοΰ 
Σουλινά οί ναΰλοι εινε άπδ 10)6—10)9 δι’ Άντβέρ
πην η Ροττερδάμην.

Οί ναΰλοι τών σλεπίων εύρίσκονται έν βελτιώσει 
κυμαινόμενοι άπδ φρ. 1.60—‘80 κατά Κ. Β.

Τών γεννημάτων καί γαιανθράκων αί τιμαι αμε 
τάβλητοι.

Τά είς τδν λιμένα Γαλαζίου φορτώνοντα άτμόπλοια 
εινε 6, εκ τών όποιων ούδέν έλληνικόν.

Τά’ϋδατα τοΰ Δουνάβεως εινε 20 άγγλ. πέδες.
X. Μ.

Ο «Ν ΜΙ>ΑΟυΛΗΣ·

Τής παρελθούσης Πέμπτης τηλεγράφημα πρδς τδ 
ύπουργεϊον τών Ναυτικών τοΰ κυβερνήτου κ. Δαμιανού 
άνήγγειλεν ότι τδ ευδρομον «Ναύαρχος Μιαούλης» κα
τέπλευσεν είς Τουλώνίτήν πρωτιάν ής αύτής ^ημέρας.

ΝΑΥΛΟΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

(Άνταποκριτοΰ μας)
Βραΐλα 7) 20 Νοεμβρίου.

Οί ναΰλοι τών άτμοπλοίων ώς καί έν τή τελευταία 
μου σάς έγραφον άπό τίνος ήοχισαν να βελτιούνται Οι 
ναυλομεσίται ζητοΰν διά Κοντινέντε 13—13 και 6 οι 
δέ σιτέμποροι δέν διστάζουν νά τοϊς τδ προσφέρον.

Σημερινά τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου μάς αναγ 
γέλλουν δτι οί έκει έφοπλισταί ζητοΰν δ·.’ ατμόπλοια 
μέλλοντα νά φθάσουν ένταΰθα κατά Δεκέμβριον 13)6 
έν ώ άτμόπλοια άναμενόμενα κατά τήν αύτην έποχήν 
είς Σουλινά παραχωροΰνται πρδς 10)6—11.

Έν ώ έπί τών ναύλων τοΰ Κοντινέντε παρατηρεϊται 
ή αισθητή αύτή βελτίωσις, έξ άντιθέτου έπί τής Με
σογείου εύρίσκονται έν παραλύσει, τών σιτεμπόρων 
δισταζόντων νά προσφέρουν φρ. 11,50.

Τά ύπδ φόρτωσιν άτμόπλοια έν τώ λιμένι μας είναι 
έν δλω 22 έξών έλληνικά τά έξής.

«Γίρδα Άμπατιέλου.» Διά διαταγήν είς Γιβραλτάρ. 
«Κωνσταντίνος Σταθάτος» άγνωστον δ:ά ποΰ. 
«Λεωνίδας». (Κου ’Εμπειρικού) διά Antwerp.
«Άνδρέας» (Κων Λ. καί Μ. ’Εμπειρικών)· διά δια- 

ταγάς Γιβραλτάρ. (Via Syra).
«Όράτιος Κούππα» ταχυδρομικόν.
«Πρ. Σοφία», «Άλέξ. Γάγκος» και «Χαρ. Τρικού- 

πης» περί ών έν τή προηγουμένη μου σας έγραψα.
Εις Γαλάζιον φορτώνουν 8 άτμόπλοια έκ τούτων 

δέ συμπληρώνουν φορτίον τα «Ζαρίφης» και «Μαρής 
Βαλλιάνος» ύπδ σηααίαν ’Ελληνικήν.

’Επίσης καί οί ναΰλοι τών σλεπίων μεγάλως έβελ- 
τιώθησαν τών έμπορων πληρωνόντων φρ. 1.80 2,50 
κατά Κ. Β.

Είς τήν βελτίωσιν ταύτην ούχί ολίγον συντελεί 
καί ή καθημερινή έλάττωσις τών ύδάτων τοΰ Δουνα- 
βεως ώς καί ή προσέγγισις τοΰ κλεισίματος αύτοΰ.

Τών γαιανθράκων αί τιμαι έχουσιν οΰτω· διά τεμά
χια φρ. 45 καί τής σειράς φρ. 35—36.

Αί έπί τών γενντ,μάτων πράξεις σήμερον δεν ύπήρ- 

ξαν τόσον σταθεραί, δσον κατά τήν παρελθοΰσαν έβδο
μάδα

X. Μ.
ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Ή κατάστασις τής σιταγοράς είναι κάπως σταθε- 
ρωτέρα. Αί τιμαι έν Ταϊγανίω διά σίτον 10 φουντίων 
bordo είναι ρούβλ. 9 καί 35, έν Νοβορωσσίσκη δέ τών 
50 φουντίων 9 καί 25.

Έν ΓΙειραιεϊ πράξεις έγένοντο είς τά λεπτά 4 3 καί 
43 1)2 μέ τούς συνήθεις δρους.

ΠΝΙΓΜΟΣ ΝΑΎΤΟΥ

Κατά τηλεγράφημα πρδς τδ ύπουργεϊον τών Ναυ
τικών έκ Μεθώνης, ή ημιολία ύπδ έλληνικήν σημαίαν 
165 τόν. καί πλοίαρχον τδν έκ Σπετσών Ίω. Ματσα- 
ρϊκον, πλέουσα έξωθεν τής νησίδος Πρώτης τήν 7 τρ. 
μηνός έν ώρςι τρικυμίας καί σκότους άπώλεσε, πε- 
σόντα είς τήν θάλασσαν, τδν έκ Χίου ναύτην Νικόλ. 
Θεοδωράκην.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΤΙΟΝ ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ

Προχθές τήν έσπέραν κατέπλευσεν είς τδν λιμένα 
Βώλου το άγγλικδν άτμόπλοιον «Αιξ» μέ φορτίον τριών 
χιλιάδων τόννων περίπου γαιανθράκων διά λογαριασμόν 
τής έταρίας τών Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.

Ο ΛΙΜΗΝ ΒΟΛΟΥ

Ή οψις τοΰ λιμένος Βώλου άπό τινων ημερών, πα
ρουσιάζει ό'ψιν ευρωπαϊκού λιμένος, ένεκεν τών κατα- 
πλευσάντων ύπδ ξένας σημαίας άτμοπλοίων.

Έν τώ λιμένι Βώλου ήδη ναυλοχοΰσι 4 έν δλω με
γάλα πλοία φορτηγά. Εν αγγλικόν φορτώνον χρώμιον, 
έν έτερον έπίσης άγγλικδν έκφορτώνον γαιάνθρακας διά 
λ |σμδν τοΰ Φωταερίου, τδ έλληνικόν «Θεόδωρος Σι- 
φναϊος» έχφορτώσαν σίτον, καί άναχωρήσαν προχθές 
έκεϊθεν καί έν άγγλικδν έκφορτώνον γαιάνθρακας διά 
λ]σμδν τοΰ σιδηροδρόμου. Έκ τούτων καί τών καθ’ 
έχάστην άφικνουμένων έμπορικών άτμοπλοίων, ή κί- 
νησις τοΰ λιμένος ύπήρξεν δλως έξαιρετική.

ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ

Άπδ τδ μεσονύκτιον τής παρελθούσης Δευτέρας ήρ
ξατο πνέων ισχυρότατος νοτιοανατολικός άνεμος, ό ό
ποιος συνταοάσσει σφοδρότατα τδ Αίγαϊον πέλαγος.

Ένεκα τούτου πολλά ιστιοφόρα καί άτμόπλοια καθυ
στέρησαν άναγκασθέντα νά προσορμισθώσιν είς τδν 
λιμένα τοΰ Θοριχοΰ.

NATATION ΕΝ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, . Α . . — —----- 1------------ ------------------------------

Ίστιοφόρον μεγάλης χωρητιχότητος έφαίνετο προ
χθές κινδυνεΰον, ένεκα τής έπικρατούσης μεγάλης τρι
κυμίας έξωθι τής νήσου Σίκινου

Οί έν τώ πλοίω έπιβαΐνοντες, μετά πολύωρον χατά 
τής μαινομένης θαλάσσης άγώνα, εύρέθησαν είς τήν 
άνάγχην νά έπιβιβασθώσιν εις λέμβους χαί έγχαταλεί- 
ποντες αυτό νά διευθυνθώσιν είς τήν ξηράν. Ούτοι ήσαν 
έννέα τδν άριθμδν, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ πλοι-’ 
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άρχου, δστις είνε ’Οθωμανός ονομαζόμενος Μουχαμέτ 
Άτρέχ. Τό πλοΐον ήτο βρίχιον έξ Αίγυπτου μέ οθω
μανικήν σημαίαν, εκαλείτο δέ «’Ασία» καί ήτο χωρη 
τιχότητος 233 τόννων.

Διηυθύνετο είς ’Αλεξάνδρειαν, άναχωρήσαν τήν 3ην 
τρέχοντος εχ Κωνσταντινουπόλεως.

Μετά τήν έγχατάλειψίν του τό πλοΐον παρεσύρετο 
ύπό τών κυμάτων πρός τό μέρος τής Νάξου, μέ/ρι τής 
σήμερον δέ αγνοείται ή τύχη του.

ΝΑΥΑΓΙΑ

Έχ Πάρου έτηλεγράφησεν ό ύποτελώνης Παροικίας, 
ότι καθ’ ά τώ άνέφερεν δ τελωνοφύλαξ Ναούσης, εις 
τόν όρμον «Σάντα Μαρία» έναυάγησε τήν παρελθοϋ- 
σαν έβδομάδα ή λέμβος όνομαζομένη «Πηνελόπη», 4 
τόννων ύπό κυβερνήτην Ίωάν. Χριστοδούλου. Το πλή
ρωμα χα'ι τό φοοτίον έξ 600 ρεβόλβερ διά Σάμον 
διεσώθη.

X

Ό τελώνης Θήρας ανήγγειλε τηλεγραφιχώς είς τό 
ύπουργεϊον τών Οικονομικών, δει κατ’ αναφοράν τοϋ 
τελωνοφύλακος "Ίου, έναυάγησεν αυτόθι χαί είς θέσιν 
«Κουμπάρα» βρίκεον μέ φορτίον ναυπηγήσιμου ξυλείας. 
Ούδείς ύπήρχεν έν τώ πλοίω κατά τήν ώραν τοϋ ναυ · 
αγίου.

X
Τηλεγραφικώς άνηγγέλθη έκ Πάρου είς τό ύπουρ

γεϊον τών Ναυτικών ότι έλληνική βρατσέρα μέ πλοίαρ
χον τόν έκ Πάρου Χαρ. Κ. Σπαθαρόπουλον 6 τόν. 
μέ φορτίον ζώων άναχωρήσασα έκ Πάρου δια Σϋρον 
έναυάγησε πλησίον τής ’Αντιπάρου έπί τής ξηρας νη
σίδας τών φάρων, ριφθέντος τοΰ πλοίου επί τών βρά
χων. Έσώθη τό πλήρωμα καί μέρος τοΰ φορτίου.

ΔΙΑΠΛΟΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

Ελληνικά ατμόπλοια διήλθον έκ Δαρδανελλίων τά 
έξής.

Τή 12, άτμ «Ταξιάρχης», πλ. Ν. Πάτερας, τόν. 
435,μέφορι. σιτηρών, άπό Πάνορμον είς Γιβλαρτάρην. 
Άτμ. «Ελένη», πλ. Διακάκης, μέ φορτ. σιτηρών, 
άπό Καραβίγαν είς Μασσαλίαν.

Τή 13, άτμ. «Μπίλλιω», πλ. Πολέμης, τόνν. 1232, 

μέ φορτ. σίτου, άπό Ταϊγάνιον είς Κατάνην. Άτμδπλ. 

«Θεώδωρος Σιφναϊος»· πλ. Χαρόπουλος, τόνν, 1001, 

μέ φορτ. σίτου, άπό Ταϊγάνιον είς Πειραιά. Άτμόπλ. 

«Χίος», πλ. Παπαευαγγέλης, τόνν. 621, μέ φορτ. 

διαφόρων, άπό Βάρναν είς Πειραιά χαί Άγιους Σα

ράντα. Άτμ. «Αρτεμίσια», πλ. Μουσούρης, τόνν. 

952, μέ φορτ. σίτου, άπό Ταϊγάνιον είς Πειραιά.

Τή 14, άτμ. «Αμφιτρίτη», πλ. Χάνος, τόνν. 1751, 
μέ φορτ. σιχάλεως χαί χριθής. άπό Σουλινάν εις Γλα- 
σχώβην. Άτμ. «Φώτης», πλ. Λυχιαρδόπουλος, τόνν. 
1614, μέ φορτ. σίτου, άπό Νιχολάϊεφ είς Άμβοΰργον. 
Άτμ. «Αγλαΐα Κουρεντή», πλ Κουρεντής, τόνν. 
1152, μέ φορτ. βρώμης χαί σίτου, άπό Εύπατορίαν 
χαί Βαχάλ είς Μασταλίαν. Άτμ. «Πολύμητις», πλ. 

Ρεμοΰνδος τόνν. 2192, μέ φορτ. σιτηρών, άπό Βραΐλα 
είς Ροτερδάμην.

Τή 15, ατμ. «Μενέλαος», πλ. Βούλγαρης, τόννων 
1716, μέ φορτ. σιτηρών χαί ξυλείας, άπό Βραΐλαν είς 
Γένουαν Άτμ. «’Εμμανουήλ».

ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ. _I—
Μετά τήν παροίτησιν τοϋ τέως ! ύπουργείου ύπό 

τόν χ. Θεοτόχην ή νέα Κυβέρνησις τοΰ κ. Ζαΐμη ά- 
νέθηχε προσωρινώς τήν διεύθυνσιν τοΰ ύπουργείου τών 
Ναυτικών είς τόν έπϊ τών Στρατιωτικών ύπουργόν χ. 
Κόρπαν.

ΑΠΟ ΤΗΐί ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ

Κατά τάς πληροφορίας τοΰ έν Βραΐλα άνταποχριτοΰ 
μας τό ’Αγγλικόν άτμόπλοιον «Mimosa» έκφορτώσαν 
είς Βραΐλαν πίσσαν άπέπλευσεν έχεΐθεν κατευθυνόμε- 
νον είς Πάτρας, ένθα θά φορτώση σταφίδα διά Λον- 
δΐνον πρός σελ. 14 τόν τόννον.

Κατά τάς πληροφορίας τομ αΰτοΰ άνταποχριτοΰ μας 
οί έπιχρατοϋντες καιροί είναι ψυχροί χαί ομιχλώδεις, 
τά δέ ΰδατα τοΰ Δουνάβεως εφθαιαν είς 19 καϊ 3)4 
Άγγλ. πόδας.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

X ρ ώ μ α τ α
Τό λευκόν χρώμα μολύβδου τής α’. ποιότητος πω

λείται πρός 1.50 κατ’ όκάν, τής δευτέρας δέ ποιότη
τος 1.10.

Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ’ όκάν.
Τό σκοϋρον χρώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, πράσινον 

κλπ. πρός 1.10.
Αί τιμαί τών βερνιχίων ώς τοΰ ’Αμερικανικού, Άγ- 

γλιχοΰ καϊ Γαλλικοΰ ποικίλλουν άναλόγως τοΰ είδους 
καϊ τής ποιότητος αύτών από δραχ. 8—12.

Αί άγκυραι βάρους μιχροτέρου τοΰ ένός στατήρος 1 
δραχ. κατ’ όκάν, πλέον τοΰ στατήρος πρός 0,85.

Αί τιμαί τών άλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα 
ηυβδίνων διά πλοία, στυπίων, σπάγγων καϊ ίστιοπάνκ 
πικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καϊ τοΰ πάχους 
αύτών.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Ή συνδρομή τή; «Ναυτικής g Ελλάδος» Εί

ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τφ 
Έξωτερικφ φρ. χρ. 12. Έξάμηνος έν Έλ
λάδι δρ» 7 καί έν τφ Έξωτερικώ φρ. χρ. 7.

Παρακαλούμεν τούς καβυστερούν- 
τας εεσέτε έκ τών it. it. Χυνδρομητών 
ημών τήν συνδρομήν των, όπως 
σπεύσωσε χαέ έμβάσωσε ταύτην χάρον 
τών αναγκών τού φύλλου.

ΝΑΗΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Λϊέος Λεμενοδεε’κτης μετά250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, έκδοτης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.— ■·

Περί Παρεκτροπής τών ΙΕυςόδων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

■ Ιερέ Έξαρτεσμού τών Πλοίων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.—

θαλασσογραφεκός χάρτης Ελλάδος, 
Κρητης, Κυκλάδων, Σποράδων καί Μ. ’Ασίας 
Δρ. 8.—

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΓΘΥΧΣΙΣ ΕΝ ΠΕΊΡΟιΙΙΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000.000 ΔΡΧ-

ΓΕΝΙΚΟΙ Effi ΒEQΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤAΊΤAN IΩ
ΑΧ· Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

( Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων. πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.

IIΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΝΕΛΑΑΔΙ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
> 2 Ί’ρ. χρ. 1 ‘Ζ

ΙίΞ,ΑΜΙΙΧΟΧ
» Τ » » γ

Οε κ.κ. συνδρομηταέ ,παρακαλοΰνταε νκ συνοδεύωσε τας αετήσεες των « 
πρός εγγραφήν μετά τού άντετέμου.

Θαλασσογραφεκός χάρτης Θεσσαλονίκης, 
Β. Σποράδων, Θράκης, Μαρμαρά, Κ]πόλεως 
κλπ. Δρ. 5.—

Άνεμολόγεον Πυξίδων παντός μεγέθους. 
Λεαγράμματα Λίαπεέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν προς τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημέύην έπιστο- 
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλ.ία συστημένα άμέσως είς 
τόν αΐτοΰντα.



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ ΚΑΙ Σ'Α 
II EIP AIΕ ΥΣ- ΛΟΝ ΔΙΝ ON

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικοί! Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michalinos, London : 

Πε-ραιώς : Amichalinos, Piree.
Γραφεία Λονδίνου: 160—163 Gresham House old Broad Street, London e.c.

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καϊ 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
Τ-η.Ιεγραφ Διεύθνΐσις CoTZIA.S,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ0ΙΚ0Ν0Μ0Σ
(ΜεεΙίτης τών’Ελλπν. άτμοπλοίων άπί» το 1879)

- 1 ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΙΙ
’Ενεργεί δλων τών ειδών τάς ναυλώσεις Χαί πάσαν 

ύπόθεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια καί τάς 
εκφορτώσεις αύτών. Οί έπιβυμοϋντες να έργασΟώσι μέ 
τόν κ. Ιίσπαιικονόμου θά εϋρωσι πρωτοφανή έργατι 
κότητα σσνδυαζομένην-μέ-τνρτ οικονομίαν. ·· - - -

Διεύβυνσις. G. Pap pa icon ο no os 
Sensale Maritime

BARCELLONA

L- KOHNKE
Πράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. ‘Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην και άλλους λιμένας.

Φ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ χ<Μ Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων 

και ναυλομεσϊται. Λιεύθυνβις τηλε
γραφική: ΛΑΛΙΕΖΗΛί, Κωνσταντι
νούπολή.

ΤΥΠΟ1Σ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδός Πραξιτέλους 8

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ ^ΑΔΕΛΦΟΙ
"Εμποροι καί ναυλομεσΐται. Λέ- 

χονται έμπορεύματα έπι προμήθεια 
και προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
και ατμόπλοια.

BUENOS—AIRES.
(America Sud, Republica Argentina).

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοϋνται άντί 30 λεπτών εκαύτον εις ά
παντα τά έν 'ΑΟήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ- «ΆΟηναϊκώ ' βιβλιοπωλεία)» παοά τό *Υ- 
πουμγεΐον τών Ναυτικών.

ΕΓ¥ ΪΓΙ’Ω
φύλλα τής « Λίαυτικής Ελλάδος » 
πωλοϋνται εις τό αυτόθι πρακτορεΐον 
τών έφημερίδων.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAI Cie
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικον κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο
βίφ. Υποκαταστήματα εϊς Λονδϊνον καϊ Ταϊ-

DUNCAN HOYLAND ET Co
Πράκτωρ ’σιτηρών καϊ έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικα'ι έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο
βίφ και Νοβοροσίσκ·/].


